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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2016. január 20-án, szerdán, 1600 órai kezdettel a Városháza a 112-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás, bizottsági elnök 

 Barabás József, bizottsági tag 

 Fekete Péter, bizottsági tag 

 Tálas-Tamássy Richárd, bizottsági tag 

 Mester László, kommunikációért felelős munkatárs 

 dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

 Ábrahám Ferencné, igazgató, Biai Általános Iskola 

 Gál Edit, igazgató, Czuczor Gergely Tagiskola 

 Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

 Korbuly Klára, igazgató, Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

 Marx Árpád, igazgató, Biatorbágyi Általános Iskola 

 Rack Ferencné, igazgató, Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk., BNNÖ elnöke 

 Szádváriné Kiss Mária, igazgató, Faluház és Karikó János  

 Kiss Dukai Andrea, BKMNK 

 Király Ferenc, újságíró, Körkép 

 Győri Ferenc, munkatárs, Városgondnokság 

 Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

 

Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság négy fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére 

felkéri Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tagot.  

Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  

Kéri levenni a meghívó 3. 13. és 14. pontjait. 

Kéri felvenni a 2016. évi költségvetési rendelet koncepcióját, a Kolozsvári úti és Iharosi 

sportpályák ideiglenes használati rendjét és Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi 
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kommunikációs feladatainak megvalósításáról szóló beszámolót. Rack Ferencné kérésére 

javasol egyebek címmel napirendet felvenni. 

Tekintettel a meghívott vendégekre és Fekete Péter elfoglaltságára, javasolja módosítani a 

napirendek sorrendjét: az alábbiak szerint: 

 

1. A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről 

2. A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával 

összefüggő kérdésekről 

3. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai fejlesztésének 

támogatása 

4. Intézményi költségvetési igények szakmai támogatása 

5. 2016. évi költségvetési rendelet koncepciója 

6. Óvoda, bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 

7. Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdések 

8. Decemberi önkormányzati rendezvények értékelése 

9.  Januári, februári önkormányzati rendezvények előkészítése 

10. Biatorbágyi Értéktár Bizottság a) SZMSZ módosítás, b) a Pest Megyei Értéktárba 

javasolt biatorbágyi értékek 

11. A civil szervezetek támogatási pályázatának kiírásáról 

12. Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi kommunikációs 

feladatainak megvalósulásáról 

13. OKB 2016. évi munkaterve 

14. Egyebek 

15. Javaslat Karikó János művészeti díjra (zárt ülés) 

 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a 

módosított napirendet elfogadta. 

 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel összefüggő 
kérdésekről 
 

Mester László tájékoztatta a bizottságot a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit 

Kft. megalakításának folyamatáról, melynek egyik soron következő lépése az ügyvezető 

igazgató megválasztása. Bemutatta a tisztségre felkért Kiss-Dukai Andreát, aki néhány 

mondatban ismertette eddigi szakmai pályafutását. Említést tett a közfeladat-ellátási 

szerződésről, amely Biatorbágy Város Önkormányzata és Biatorbágyi Közösségi 

Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.. között fog létrejönni. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, Nánási Tamás az előterjesztés határozati javaslatát, 

valamint Kiss-Dukai Andrea megválasztásának támogatását tette fel szavazásra. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta  

Kiss-Dukai Andrea megválasztását a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének, valamint a Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Közösségi 

Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. között közfeladat ellátási szerződés megkötését, valamint a 

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő működési 

költségek 2016. évre vonatkozó arányos részének biztosítását a város 2016. évi 

költségvetésének megszületéséig 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

1/2016. (I. 20.) határozata 

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel összefüggő 
kérdésekről 

a) A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság és Biatorbágy Város önkormányzata közötti Közfeladat ellátási 

szerződést.  

b) A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 

város 2016. évi költségvetésének megszületéséig biztosítsa a Biatorbágyi 

Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti 

tervében szereplő működési költségek 2016. évre vonatkozó arányos részét. 

c) A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek Kiss-

Dukai Andrea megválasztását a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 

A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének 

megváltoztatásával összefüggő kérdésekről 

 

Mester László bejelentette, hogy más irányú feladatainak megsokasodása miatt lemond a 

Biatorbágyi Körkép főszerkesztői megbízatásáról, és egyben utódjául ajánlja Király Ferenc 

urat. 

Király Ferenc néhány mondatban ismertette szakmai pályafutását, és úgy nyilatkozott, hogy 

a felkérést tisztelettel elfogadja. 

Mester László tájékoztatta a bizottságot, hogy a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató 

Nonprofit Kft. megalakulását követően a Biatorbágyi Körkép kiadója ez a szervezet lesz, a 

Városfejlesztő Kft. a továbbiakban nem foglalkozik ezzel a feladattal. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta  
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Király Ferenc megválasztását a Biatorbágyi Körkép c. lap főszerkesztőjének. Támogatta és 

elfogadásra javasolta az előterjesztés határozati javaslatának további pontjait is. 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

2/2016. (I. 20.) határozata 

A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének 

megváltoztatásával összefüggő kérdésekről 

 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy 

1. felbontsa a Biatorbágyi Körkép című időszaki lap tekintetében a Városfejlesztő 

Kft-vel kötött szerződését, a lap kiadásával ezt követően a Biatorbágyi 

Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza 

meg, 

2. élve alapítói jogával, a lap szerkesztőségének vezetésére – Mester László 

lemondását követően - Király Ferenc újságírót kérje fel, 

3. felkérje a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen döntésben foglaltaknak 

megfelelően intézkedjen a Biatorbágyi Körkép időszaki lap főszerkesztői 

feladatainak ellátásáról. 

 

 

 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai 

fejlesztésének támogatása 

 

Rack Ferencné elmondta, hogy egy jótékonysági rendezvény bevételéből származó 

forrásból vásárolta a szülői munkaközösség a 12 db. új számítógépet. 

Fekete Péter megelégedettségét hangsúlyozta, hogy sikerül külső forrásokat is bevonni 

az iskolák eszközeinek fejlesztésébe. Ugyanakkor javasolta, hogy az önkormányzat a 

2016. évi költségvetésében támogassa az iskola kérelmét. 

Marx Árpád felhívta a bizottság figyelmét, hogy a támogatás elhalasztása a költségvetés 

megalkotása utáni időpontra azt jelenti, hogy iskolai szinten legalább ötven informatika 

órát kell kevesebb számítógéppel megtartani, ami rontja az oktatás hatékonyságát, ezért 

kéri, hogy a bizottság fontolja meg a kért összeg mielőbbi biztosítását. 

Nánási Tamás helyt adott az érvelésnek, de kérte a bizottságot, hogy szavazzanak külön 

Fekete Péter módosító javaslatáról és az előterjesztés eredeti határozati javaslatáról. 

 

Szavazás: 

A bizottság (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) egy igen szavazat, egy nem 

szavazat két tartózkodás mellett nem támogatta Fekete Péter módosító javaslatát, mely 
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szerint a bizottság elvi támogatását adja a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola informatikai fejlesztéséről szóló kérelméhez, de a fedezetet a város 2016. évi 

költségvetésében javasolja biztosítani. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola informatikai fejlesztésének támogatását 2 320 000 forinttal. 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

3/2016. (I. 20.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai 

fejlesztésének támogatása 

 

 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy 2 320 000 Ft 

összeget biztosítson a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai 

szakteremének és irodai adminisztrációs tevékenységének fejlesztésére. 

 

 

Intézményi költségvetési igények szakmai támogatása 

 

Nánási Tamás az intézményi igények részletes tárgyalása előtt javasolja a bizottságnak, 

hogy a karbantartási, felújítási igények, valamint az eszközbeszerzésekkel kapcsolatos 

kérések tárgyalására más alkalommal, külön csomagokban kerüljön sor. Emellett kérte a 

bizottságot, hogy tegyen javaslatot a képviselő-testületnek az intézményi eszközigények 

céljára a tavalyinál nagyobb keretösszeg biztosítására a 2016. évi költségvetésben. 

Javasolja továbbá, hogy az iskolák tanteremigényét a következő ülésen tárgyalja a bizottság, 

csakúgy, mint az eszközigényeket. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

az elnök javaslatait. 

 

A bizottság ezt követően intézményenként tárgyalta a költségvetési igényeik szakmai és 

személyi fejlesztésekre vonatkozó tételeit. 
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Benedek Elek Óvoda 

Illetménykiegészítés a szakmai munkát közvetlenül segítő munkatársak és technikai 

dolgozók részére 

Hingyiné Molnár Ildikó elmondja, hogy a pedagógus életpálya modellből kimaradó óvodai 

dolgozók, akiknek a munkaterhelése nagyon megnőtt az óvoda bővítésének következtében, 

évek óta nem kaptak fizetés emelést jogszabály alapján. Munkájuk nélkülözhetetlen, 

áldozatkészségük, elkötelezettségük az óvónőkével azonos. 

Az iskolaigazgatók csatlakoznak az óvodavezető kéréséhez.  

Dr. Szabó Ferenc elmondja, hogy a KLIK fenntartásában működő intézményekben az 

önkormányzatnak nincs lehetősége illetménykiegészítést adni. 

Marx Árpád a budaörsi példát említi, ahol egy önkormányzati alapítványon keresztül sikerül 

anyagilag támogatni a KLIK fenntartású iskolák pedagógusait. 

Nánási Tamás javasolja a kérelem támogatását és kéri a probléma átfogó rendezése 

érdekében számításokkal alátámasztott javaslatot kér egyrészt az önkormányzati fenntartású 

intézményekre, másrészt a KLIK által fenntartott intézményekre a februári bizottsági ülésre 

beterjeszteni. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

az elnök javaslatát. 

 

Túlmunka díjazása pedagógusok részére 

Hingyiné Molnár Ildikó röviden összefoglalja a három éves kortól kötelező óvodai nevelés 

következményeképpen előállt kapacitáshiányt a valamely területen fejlesztést igénylő 

gyermekek ellátásában. Az eddigi fejlesztő óraszámokat pedagógusonként heti két órával 

meg kellene emelni ahhoz, hogy minél korábbi életkorban meg lehessen kezdeni a 

rászorulók fejlesztését. 

Nánási Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a város új esélyegyenlőségi programja is 

foglalkozik a korai életszakaszban szükséges fejlesztések kérdésével, ami azt mutatja, hogy 

a probléma érzékelhető a szociális ágazatban családgondozással foglalkozó szakemberek 

számára is. Elvi támogatást már most adhat a bizottság, de a probléma tényleges, hatékony 

kezelése érdekében költségekkel ellátva vissza kellene hozni a témát a bizottság februári 

ülésére. 
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Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

a fejlesztést igénylő gyermekek ellátásához szükséges többletfinanszírozás megítélését az 

óvodának. 

 

Státuszbővítés 

 

Nánási Tamás emlékeztet arra, hogy a képviselő-testület korábbi döntése alapján 

státuszbővítést csak feladatnövekedés esetén támogat. 

Hingyiné Molnár Ildikó a Bajcsy-Zsilinszky úti csicsergő Tagóvoda két csoporttal történő 

bővítéséhez kapcsolódó feladatnövekedés miatt kéri egy fő gazdasági ügyintéző és egy fő 

takarító álláshely biztosítását. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

az óvoda státuszbővítési igényét. 

 

Nánási Tamás javasolta, hogy a karácsonyi játékvásárlási keret megemeléséről máskor 

tárgyaljon a bizottság. 

 

Biai Református Általános Iskola 

 

Nánási Tamás kéri az igazgató asszony türelmét, mivel az intézmény csak olyan tárgyú 

igényt nyújtott be, melynek későbbi tárgyalásáról döntött a bizottság, most sem a tanterem 

és irodahelyiségek, sem az informatikai eszközök támogatásáról nem hoz határozatot a 

bizottság. 

Ábrahám Ferencné igazgató asszony a javaslatot tudomásul vette. 

 

Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

 

Nánási Tamás megismétli a református általános iskolával kapcsolatban elmondottakat, és 

kéri, hogy a Czuczor Gergely Tagiskola igényei közül a jelenlegi ülésen csak az úszás 

oktatás támogatását véleményezze a bizottság. A tantermek, egyéb helyiségek és eszközök 

biztosításáról a bizottság a későbbi ülésein hoz határozatot. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatja 

a Czuczor Gergely tagiskola 40 tanulója úszásoktatásának részleges finanszírozását. 

 

 

Faluház és Karikó János Könyvtár 
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Nánási Tamás kéri a bizottságot, hogy a szakmai és személyi költségvetési igényekről 

mondja el véleményét. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

az intézmény honlapjának fejlesztését, egy beltéri betlehem beszerzését, a könyvtárban a  

takarító státusz egy főre bővítését, a minőségbiztosítási pályázat önrészét és a városi 

közművelődési igényfelmérés költségeit. 

 

Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Nánási Tamás tájékoztatja a bizottságot és az intézmény vezetőjét, hogy a város 2016. évi 

költségvetési koncepciójában szerepel a művészeti iskola állandó helyének kialakításához 

szükséges eljárás megkezdésének fedezete. A benyújtott költségvetési igényekkel 

kapcsolatban kéri az intézmény vezetőjét, hogy valamennyi tételt pontosan beárazva 

terjessze be a bizottság következő ülésére. Két tételről kéri a bizottság döntését: a 

pedagógusok munkájának differenciált elismeréséhez egy jutalom keret létrehozását és 

annak megerősítését, hogy az iskola új oktatási helyszínének megteremtéséhez szükséges 

tervezés az idén induljon el. 

 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola számára 880 ezer forint jutalomkeret biztosítását a 

minőségi munka elismerése céljából, valamint az iskola új oktatási helyszínének 

kialakításához szükséges előkészületek megkezdését 2016-ban. 

 

 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Biatorbágyi Általános Iskola 

 

Nánási Tamás kéri, hogy az előzetes megállapodás értelmében mindkét intézmény 

igényeiről a következő ülésén tárgyaljon a bizottság. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

4/2016. (I. 20.) határozata 

Intézményi költségvetési igények szakmai támogatása 

 

1) A bizottság megtárgyalta az intézményi költségvetési igényeket, 

2) A támogatott intézményi igényeket a mellékelt táblázat tartalmazza 

3) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az intézmények 

eszközigényeinek biztosítására a tavalyi összegnél többet biztosítson a város 

költségvetésében. 

4) A bizottság az intézmények tanterem és egyéb helyiségigényeit következő ülésén 

tárgyalja. 
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Benedek Elek Óvoda  

-  
1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő takarító álláshely 

- túlmunka díjazása 
pedagógusok részére 

fejlesztés igénylő gyermekek ellátása túlmunkával 

- illetménykiegészítés a 
szakmai munkát 
segítők részére 

elvi támogatás mellett részletes számításokkal 

alátámasztott kérelem bekérése valamennyi érintett 

intézmény bevonásával 

Faluház és Karikó János 

Könyvtár 
 

 intézményi honlap fejlesztése,  

 egy beltéri betlehem beszerzése, 

 minőségbiztosítási pályázat önrésze 

 városi közművelődési igényfelmérés költsége 

- státusz bővítési igény 
takarítói álláshely egy főre bővítése a könyvtárban 

 

Magyar Műhely ÁMK 

Czuczor Gergely Tagiskola 

 

Úszásoktatás költségeinek részbeni finanszírozása 

Pászti Miklós Alapfokú 

Művészeti Iskola 
 

- minőségi munka 
elismerése 

jutalomkeret, 880 000 Ft 

- intézménybővítés 

új oktatási helyszín kialakításának előkészületeinek 

megkezdése 2016-ban 

 

 

 

 

A 2016. évi költségvetési rendelet koncepciója 

 

Hozzászólás, kérdés nem lévén, Nánási Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztés 

határozati javaslatát. 
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Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek Biatorbágy Város 2016. évi költségvétési 

rendeletének koncepcióját. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

5/2016. (I. 20.) határozata 

A 2016. évi költségvetési rendelet koncepciója 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek Biatorbágy Város 

2016. évi költségvétési rendeletének koncepcióját. 

 

 

Nánási Tamás elnök rövid szünetet rendelt el. Fekete Péter más irányú elfoglaltsága miatt 

távozott az ülésről. 

 

 

Óvoda, bölcsőde nyári nyitva tartása 

 

Hozzászólás, kérdés nem lévén, Nánási Tamás kéri a Gólyafészek Bölcsőde és a Benedek 

Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjének támogatását. 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

támogatta és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek a Gólyafészek Bölcsőde és a 

Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározását az előterjesztésben 

foglaltak szerint. 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

6/2016. (I. 20.) határozata 

Óvoda, bölcsőde nyári nyitva tartása 
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A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Gólyafészek 

Bölcsőde és a Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározását az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

 

Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről 

 

Nánási Tamás javasolja, hogy az egyetlen pályázat benyújtójával folytatódjanak az új óvoda 

tervezési munkái. 

 

Szavazás: 

 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

támogatta, hogy az egyetlen pályázatot benyújtó tervezővel folytatódjék az új óvoda 

tervezése. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

7/2016. (I. 20.) határozata 

Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy az új 

óvoda tervezésének folytatásával a pályázatra ajánlatot benyújtó tervezőt bízza meg. 

 

A decemberi önkormányzati rendezvények értékelése 

 

Szádváriné Kiss Mária a tájékoztatóban leírtakat azzal egészítette ki, hogy a 

szilveszteri rendezvény idén sem volt nyereséges, azért mert a terem 

befogadóképessége 150 fő egy ilyen rendezvény esetében, a belépők ára nem 

fedezi az ilyenkor emelt gázsiért fellépő zenekar és a catering díját. 

Barabás József nehezményezi, hogy egy ilyen típusú rendezvény veszteséges. 

Szádváriné Kiss Mária felajánlja, hogy képviselő úrnak részletesen bemutatja a 

rendezvény költségvetését. 

Nánási Tamás azt javasolja, hogy a kérdésre térjenek vissza az éves rendezvényterv 

tárgyalásánál. 

 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta a decemberi önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló tájékoztatót. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

8/2016. (I. 20.) határozata 

A decemberi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

 

A bizottság a december hónapban lezajlott önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló 

tájékoztatót elfogadta. 

 

 

A februári önkormányzati rendezvények előkészítése 

 

Szádváriné Kiss Mária tájékoztatta a bizottságot, hogy a falu disznótorát új házigazda, 

Gulyás László fogja levezényelni. Reméli, hogy hosszú időre megtalálták azt az embert, aki 

a rendezvény arcaként hozzájárul a jó hangulathoz, és az esemény sikeréhez. 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta a februári önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

9/2016. (I. 20.) határozata 

A februári önkormányzati rendezvények előkészítése 

 

A bizottság a februári önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót 

elfogadta. 

 

 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

 

a) SZMSZ módosítás 

Nánási Tamás felidézi, hogy az elmúlt ülésen fogadta el a bizottság a Biatorbágyi Értéktár 

Bizottság tájékoztatását a 2015. évi tevékenységéről, és ennek során értesült Szádváriné 

Kiss Mária lemondásáról bizottsági tagságáról, és a bizottság ezzel kapcsolatos döntéséről, 

mely szerint nem kívánják a megüresedett hely betöltését, inkább kérik a bizottság 

létszámának csökkentését. Ez az SZMSZ módosításának elfogadásával válhat érvényessé. 

Kéri az OKB támogatását az érétktár bizottság SZMSZ-ének módosításához. 

 

 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásánál) 

támogatta és elfogadásra javasolt a Biatorbágyi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének 

módosítását, taglétszámának 9 főről 8 főre való csökkentését. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

10/2016. (I. 28.) határozata 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjainak 

számát 8 főben állapítsa meg, és ennek megfelelően módosítsa a Biatorbágyi Értéktár 

Bizottság szervezeti és működési szabályzatát. 

 

A bizottság megköszöni Szádváriné Kiss Máriának a helyi értéktár létrehozása érdekében 

kifejtett munkáját. 

 

 

Pest Megyei Értéktárba javasolt biatorbágyi értékek 

Nánási Tamás elmondja, hogy a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján mód 

van arra, hogy azokat a helyi értékeket, amelyek jelentőségükkel túlmutatnak egy település 

határán, a tágabb környezet számára is fontosak lehetnek, a település felterjessze a megyei 

értéktárba. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság összeállította azoknak a helyi értékeknek az 

adatlapjait, amelyeket első körben javasol felterjeszteni a Pest Megyei Értéktárba. Kéri a 

bizottság támogatását az értéktár bizottság javaslatához. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

támogatta a Biatorbágyi Értéktár javaslatát a Pest Megyei Értéktárba történő biatorbágyi 

érétkek felterjesztéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

11/2016. (I. 20.) határozata 

A Pest Megyei Értéktárba javasolt biatorbágyi értékek 

A bizottság támogatja az előterjesztés mellékletében szereplő biatorbágyi értékek 

felterjesztését a Pest Megyei Értéktárba. A felterjesztendő értékek a következők: 

Biai _Római Katolikus Szent Anna Plébániatemplom 

Hild pince 

Viharforgatag 1924-ben Bián 

Sándor-Metternich-kastély 

Biai Római Katolikus Szent Anna Plébániatemplom főoltára 

Torbágyi Római Katolikus Szűz Mária Neve Templom 

Szily- (Szent Vendel) kápolna 

Viadukt (biatorbágyi völgyhidak) 

Bia nevét viselő fosszíliák 
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Karikó János népköltő életműve 

Madárszirt 

 

A civil szervezetek támogatási pályázatának kiírásáról 

Nánási Tamás kéri, hogy a képviselő-testület üléséig a határozati javaslatba kerüljenek bele 

azok a szervezetek, amelyekkel az önkormányzat külön szerződést kíván kötni. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) Nánási 

Tamás kiegészítéssel támogatta és elfogadásra javasolta a civil szervezetek támogatási 

pályázatának kiírásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

12/2016. (I. 20.) határozata 

A civil szervezetek támogatási pályázatának kiírásáról 

 

A bizottság támogatja és javasolja a képviselő-testületnek a civil szervezetek 

támogatásával kapcsolatos pályázati kiírás elfogadását. A bizottság javasolja a 

határozati javaslat kiegészítését a külön megállapodás keretében támogatott 

szervezetek felsorolásával. 

 

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi kommunikációs 

feladatainak végrehajtásáról 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Nánási Tamás szavazásra tette fel a beszámoló 

elfogadását. 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi kommunikációs feladatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

13/2016. (I. 20.) határozata 

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi kommunikációs 

feladatainak végrehajtásáról 
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A bizottság elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi kommunikációs 

feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Oktatási és Kulturális Bizottság 2016. évi munkaterve 

 

Nánási Tamás kéri, hogy az osztálytermek elosztásáról már a februári ülésén tárgyaljon a 

bizottság és a végső elosztás kerüljön a május 17-ei ülés napirendjére. Az értékvédelmi 

pályázat bírálata az április 18-ai ülésen történjék meg. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

tevékenységéről szóló beszámolót az OKB is tárgyalja meg. 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) az OKB 

munkatervét Nánási Tamás kiegészítéseivel elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

14/2016. (I. 20.) határozata 

Oktatási és Kulturális Bizottság 2016. évi munkaterve 

 

A bizottság az OKB munkatervét az alábbi kiegészítésekkel elfogadta: 

 

 Az osztálytermek elosztásáról már a februári ülésen legyen tájékoztató, és a kérdés 

kerüljön fel a május 17-ei ülés napirendjére is. 

 Az értékvédelmi pályázat elbírálása az április 18-ai ülésen történjék meg. 

 A Biatorbágyi Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót az OKB is 

tárgyalja. 

 

Egyebek 

 

Rack Ibolya segítséget kér a diákok, illetve a pedagógusok felkészítéséhez az elsősegély 

nyújtási ismeretek elsajátításához. Külsős szakembert kell felkérni, aki megtartja a 

foglalkozásokat. Ennek anyagi fedezetére volna szüksége az iskolának. 

 

Nánási Tamás tájékoztatásul elmondja, hogy az ESZB is tárgyalt már a kérdésről,  Szanyi 

Józseffel, a Vöröskereszt biatorbágyi szervezetének vezetőjével kellene felvenni ez ügyben 

a kapcsolatot. 

 

Rack Ibolya a Viadukt Sportcentrumban tartott testnevelési órákkal kapcsolatban 

bejelentette, hogy a második félévben az iskola nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. 

 

Szádváriné Kiss Mária jelzi, hogy komoly gondok vannak a könyvtár fűtésével. Előfordult, 

hogy a kazán hibás működése miatt olyan hideg volt az épületben, hogy be kellett zárni az 

intézményt. 

 

Nánási Tamás kéri a bizottságot, hogy hozzon döntést az ügyben. 
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Szavazás: 

 

A bizottság két igen szavazattal egy tartózkodás mellett (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) kéri a hivatalt, hogy mielőbb intézkedjen a Karikó János Könyvtár fűtési 

gondjainak megoldásáról. 

 

Marx Árpád arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a Volánbusz ismét megváltoztatta a 

menetrendjét, minek következtében a tanítás végén a lakóparkban élő tanulóknak egy órát 

kell várakozniuk. Kéri, hogy az önkormányzat ismét vizsgálja meg egy helyi buszjárat vagy 

egy saját tulajdonú busz üzemeltetésének lehetőségét. 

 

Korbuly Klára felvetette egy városi busz megvásárlásának lehetőségét, hiszen az nem csak 

az iskolába járás, hanem az úszásoktatásra, lovaglásra, osztálykirándulásokra is 

használható volna, de akár a városünnepen, illetve a nyugdíjasok programjain is 

kihasználható volna. 

 

Nánási Tamás javasolja, hogy a hivatal kezdeményezzen egyeztetést a Volánbusszal, és 

erről tájékoztassuk a szülőket is. Kéri a bizottságot, hogy hozzon döntést egy saját tulajdonú 

busz költségterv elkészíttetéséről. 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) kéri, 

hogy a hivatal készítsen költségtervet egy saját tulajdonú busz üzemeltetési költségeiről, 

illetve kezdeményezzen tárgyalást a Volánbusz társasággal a menetrend 

megváltoztatásáról. 

 

Marx Árpád jelzi, hogy az iskolába egyre több olyan gyerek jár az Ürgehegyről, akinek a 

lakhatási körülményei nem megfelelőek. Segítséget kér ezek felderítésében. 

 

Nánási Tamás javasolja, hogy az iskola ez ügyben keresse meg a Családsegítő 

Szolgálatot. Amennyiben a probléma kezelése meghaladja ennek az intézménynek a 

kompetenciáit, neki van lehetősége hatóság bevonására. 

 

 

Nánási Tamás a nyílt ülést 18 óra 45 perckor berekesztette, megköszönte a résztvevők 

munkáját és megnyitotta a zárt ülést. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tálas-Tamássy Richárd Nánási Tamás 

 bizottsági tag bizottság elnöke 


